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Assalamu `alaikum Wr Wb,  
Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan lainnya, 
Yth. Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY, 
Yth. Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif Pemda DIY, 
Segenap Undangan beserta Hadirin yang berbahagia. 

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Swt. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan 
Rapat Paripurna DPRD Propinsi DIY, dan kita diperkenankan untuk menghadirinya 
dalam keadaan sehat wal afiat. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada 
Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan untuk membacakan Pendapat 
Akhir ini. FKB mengucapkan penghargaan atas Pidato Penghantaran Gubernur DIY 
tanggal 22 Januari 2002, Jawaban Gubernur DIY terhadap Pemandangan Umum 
Fraksi-Fraksi, dan kerja Pansus BA No. 7 Tahun 2002 beserta tim eksekutif. Semoga 
kerja-bersama ini selalu berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah Swt, serta 
bermanfaat bagi masyarakat.   
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  
 FKB mengapresiasi bahwa penertiban dan pengendalian terhadap kendaraan 
angkutan barang yang bermuatan lebih adalah sarana terwujudnya lalu lintas dan 
angkutan yang aman dan tertib serta untuk mengurangi penyebab kerusakan jalan di 
Propinsi DIY. Di samping, kewenangan pemerintah propinsi terhadap penertiban dan 
pengendalian kelebihan muatan barang. Posisi DIY yang strategis di antara tiga 
propinsi, perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat, kondisi prasarana jalan 



yang selalu tidak menunjang, data kecelakaan lalu lintas yang melebihi korban HIV 
AIDS --untuk menyebut beberapa contoh-- mengharuskan kita, eksekutif dan 
legislatif, untuk menelaah sejumlah kecenderungan strategis dan masadepan. 
Sementara itu pelaksaan otonomi daerah yang diberlakukan sejak 1 Januari 2001, 
dengan situasi kinerja perekonomian nasional yang lamban, tidak ada pilihan lain 
bagi pemerintahan daerah kecuali harus bekerja cerdas, yang dalam hal ini  
menyediakan kuantitas dan kualitas infrastruktur kemudahan akses untuk investasi.  
 Di sisi yang lain, membangun kembali masyarakat adab, yaitu membangun 
aspek sosial budaya dengan kerukunan, kepedulian, kemandirian, dan demokrasi 
merupakan keharusan bersama. Mandeknya sosiabilitas mengakibatkan masyarakat 
menjadi apatis, hanya menyelamatkan kepentingannya sendiri. Ketertiban kota 
mundur drastis. Untuk memulihkan kepercayaan --mengacu pengalaman Polandia 
semasa reformasi-- dibutuhkan penegakan kepastian hukum, perlindungan warga, dan 
layanan publik yang inovatif, yang sangat tergantung dari kinerja eksekutif-legislatif 
dan tidak pada warga masyarakat,  

Selama ini kita mengalami, bahwa jalanan kerap berubah menjadi panggung 
pertunjukan yang anarkis dan kapitalistis. Perilaku berlalu lintas membenarkan betapa 
“hukum berbuat adalah hukum keadaan” (Lex agendi lex essendi). Jika keadaan 
semrawut, adalah logis jika perilaku pengguna jalan juga semrawut. Keadaan yang 
diappersepsi dan yang menjadi respon pengguna jalan adalah fenomena melanggar 
aturan. Fenomena “solus populi” atau perilaku semrawut ini akan bisa berubah 
menjadi “the supreme of public interest” dan selanjutnya bisa memperoleh justifikasi 
sebagai “suprema lex”. Kita memasuki wilayah gelap, statistika jalanan menunjukkan 
pengadilan jalanan sebagai “solus populi” yang  mampu mengerem sopir ngebut dan 
bukan PPNS atau polisi.  

FKB memahami akan diterbitkannya Perda tentang Penertiban dan 
Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Propinsi DIY, beserta kemungkinan 
multiflier effectnya untuk otonomi daerah. FKB justru berharap, sekaligus sebagai 
telaah terhadap Perda sebelumnya tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 
Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi DIY merupakan momen evaluatif. Bahwa 
jalan dibuat bukan hanya untuk kendaraan bermotor saja melainkan juga untuk 
kepentingan warga1. Misalnya, dengan mengakomodasi isu transportasi tidak 
bermotor (NMT, Non-Motorize Transportation) dan keselamatan pemakai jalan.  

Hal tersebut merupakan pembalikan filosofis dari kecenderungan yang 
menyederhanakan jalan sebagai permasalahan ekonomis semata. Pandangan ini 
sebetulnya telah gagal, terbukti berbagai penyelesaian fisik tidak pernah mampu 
memecahkan masalah manajemen transportasi. Alih-alih untuk penertiban dan 
pengendalian kelebihan muatan barang, fenomenan pelanggaran kelebihan muatan, 
protes masyarakat terhadap kerusakan jalan, pemborosan BBM, polusi udara, atau 
lemparan mel sebagai bahasa gaul sopir masih marak. Dengan filosofi jalan dan 
                                                 
1 Konferensi Internasional, Sustainable Transport and Clean Air. Jakarta, 29-31 Mei 2000. 
 



transport untuk kemanusiaan membawa perspektif baru. Misalnya penyediaan ruang 
jalan bagi masing-masing pengguna, kewajiban menanam pohon perindang di jalan, 
mengkaji pemasangan guiding block untuk aksesibilitas difable yang telah dimulai 20 
September 1999 di penggal jalan Malioboro, dan agenda lain. Tidak ada salahnya 
eksekutif-legislatif melakukan pembalikan filosofis, yang menjadi “solus populi” 
sebagian besar warga DIY, dalam Renstra DIY 2002 sekarang.   
 
Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,  
 Di negeri ini, dulu, pernah ada Ordonnantie 1859 (ind. Stbl. No. 42) yang 
akhirnya dicabut tahun 1902 dan 1905 atas rekomendasi Tuan Abdul Ghafur alias Dr. 
C. Snouck Hurgronye, yaitu: Jamaah yang kembali dari Tanah Suci harus menempuh 
ujian di hadapan bupati dan para ulama agar berhak menamakan dirinya haji, 
berpakaian haji, dan betul-betul dari Mekah. Menurut art. 17 dari Instructie, bupati 
berkewajiban untuk mengawasi dan mendaftar bahwa tidak ada orang yang tidak 
berhak memakai gelar haji. Ordonnantie di atas ditambah kebijakan transportasi haji 
baik darat dan laut yang sangat menyinggung sekaligus menghina umat, menegaskan 
betapa besar pengaruh sosial haji2. Dengan latar inilah, FKB mengucapkan “sugeng 
rawuh kepada jamaah haji DIY, semoga menjadi haji mabrur”. Amin. Khusus kepada 
seluruh petugas pemantau haji DPRD, FKB berharap bahwa waktu tiga tahunan 
cukuplah data untuk mengevaluasi UU dan kebijakan perhajian serta menyusun 
Raperda Layanan Haji 

Demikian Pendapat Akhir FKB. Dengan mengucap 
“Bismillaahirrahmaanirrahiim”, FKB dapat menerima dan menyetujui Rancangan 
Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan 
Muatan Barang di Propinsi DIY, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah Propinsi DIY. Semoga Allah Swt. senantiasa memberi kekuatan iman dalam 
menyelenggaraan ke-DIY-an. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatian serta 
mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekhilafan.  
Wallaahul muwafiq ilaa aqwamittariq, 
Wassalamu `alaikum Wr Wb.   
 

Yogyakarta, 6 Maret 2001 
Fraksi Kebangkitan Bangsa  
DPRD Propinsi DIY 
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